Elektronicznie podpisany przez:
Mirosław Cer
dnia 9 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 4200/VI/201/2020
VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na
2021 rok Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) VI Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwala, co następuje:

§ 1.
Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości
37.507.611,00 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta
Częstochowy.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
W projekcie uchwały budżetowej Miasta Częstochowy na 2021 rok, przedstawionym przez
Prezydenta Częstochowy Radzie Miasta Częstochowy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach, dochody zaplanowano w łącznej wysokości 1.588.961.860,00 zł a wydatki ogółem
w wysokości 1.626.469.471 zł. Planowany deficyt budżetowy, ustalony jako różnica między
prognozowanymi dochodami a planowanymi do poniesienia w roku budżetowym wydatkami,
wynieść ma 37.507.611,00 zł.
Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w wysokości 37.507.611,00 zł, wskazano
zaciągnięty kredyt w EBI w wysokości 19.409.763,00 zł. oraz przychody pochodzące
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających
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z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.097.848,00 zł.
Ze sporządzonej prognozy kwoty długu na lata 2021 - 2035, stanowiącej element projektu
wieloletniej prognozy finansowej wynika, że zaciągając w 2021 r. kredyt, mający służyć pokryciu
deficytu, Miasto spełnia – przy przyjętych założeniach planistycznych – relację, o której mowa
w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odnosząc się do możliwości pokrycia deficytu 2021 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach, Skład Orzekający, na podstawie posiadanych dokumentów, w tym
sprawozdania Rb-NDS – o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do 30 września 2020 r., uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2020 r. wraz z
uchwałami zmieniającymi stwierdza, że istnieje możliwość pokrycia deficytu 2021 r. ze wskazanego
źródła.
Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności, nie wskazanych
w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2020 w wysokości przyjętego
przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa Miasta może ulec zmianie i tym samym możliwość
zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona.
Wobec dokonanych ustaleń, zdaniem Składu Orzekającego, Miasto ma aktualnie możliwości
uzyskania środków finansowych ze wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej pokrycie
założonego deficytu budżetu roku 2021.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący VI Składu Orzekającego

Mirosław Cer
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